Sazebník úhrad
za poskytování sociálních služeb v Centru denních služeb
Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci v Litoměřicích
I.

Tento sazebník úhrad je stanoven a upravován v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona
o sociálních službách.

II.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centru denních služeb se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:

a) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny:
60,-Kč / hod.
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty: 60,-Kč / hod.
3. pomoc při použití WC:
60,-Kč / hod.
b) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití:
60,-Kč / hod.
c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností:
30,-Kč / hod.
2. Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí
včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů:
30,-Kč / hod.
d) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob:
30,-Kč / hod.
e) Sociálně terapeutické činnosti:
sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob:
30,-Kč / hod.
f) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc
při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů:
30,-Kč /hod.
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III.

Za úkony uvedené v odstavci a), b), c), d), e), f) je výše úhrady za poskytování sociálních služeb
v centrech denních služeb stanovena za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času
nezbytného k zajištění úkonu. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jeho
zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

IV.

Poskytnutí slevy: Sleva 10% z celkové úhrady za odebrané sociální služby v CDS bude uživateli
poskytnuta, pokud bude službu využívat každodenně minimálně 6 hodin. Tolerovaná omluvená
absence je 3 dny.

V.

Cena za oběd ve vlastní stravovací jednotce:
50,-Kč celý oběd,
30,-Kč poloviční oběd.

VI.

Poskytovatel si vyhrazuje právo novelizovat a měnit sazebník úhrad ve smyslu zvýšení či snížení
úhrady za úkony a to v souvislosti se změnami kalkulace cen jednotlivých služeb s ohledem
na změny vstupních nákladů.

VII.

Platnost: Tento sazebník úhrad je platný od 1.3.2018

Sazebník byl schválen Správní radou střediska dne 25.1.2018

V Litoměřicích dne 25. 1. 2018

Irena Opočenská, ředitelka střediska
podpis poskytovatele
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